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    Latvijas Maiznieku biedrības (LMB) biedriem, 

 sadarbības partneriem un potenciālajiem dalībniekiem 
 

 

 

Rīgā, 2021. gada decembris 

LMB 2021. gada darbības plāns un izpilde 

 
Biedrības mērķi: 

1. apvienot maizes ražotājus un izejvielu piegādātājus, lai veicinātu maizes ražošanas 

nozares attīstību un perspektīvas, risinot biedru kopīgās problēmas un pārstāvot to 

kopīgās intereses valsts pārvaldes un citās institūcijās 

2. veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un maizes 

produktus 

3. sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu   

4. saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 

Biedrības uzdevumi: 
1. sekmēt likumdošanas pilnveidošanu un uzlabošanu maizes ražošanas nozarē, 

sadarbojoties ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (dalība 

konsultatīvo padomju darba grupās u.c.) 

2. sekmēt pētījumu izvēršanu, kas veicinātu nozares attīstību un inovitāti 

3. veicināt maiznieka amata saglabāšanu un attīstību, izstrādājot un realizējot 

apmācības programmas un pasākumus (meistarklases, konkursi, semināri, 

Maiznieka amata zeļļa un meistara diploma iegūšana u.c.) 

4.  informēt sabiedrību par sentēvu maizes cepšanas tradīcijām, šodienas 

aktualitātēm, tendencēm un problēmām nozarē, rīkojot izglītojošas konferences, 

seminārus, meistarklases, konkursus un piedaloties izstādēs, degustācijās, 

izbraukumu pasākumos u.c. aktivitātēs  

5. sniegt konsultācijas nozares attīstības jautājumos, rīkot kopīgus pasākumus biedru 

saliedēšanai un komunikācijai (apmācības, semināri, mācību kursi un lekcijas u.c. 

formu pasākumi) 

 

Realizētie plānotie pasākumi, darbības LMB mērķu un uzdevumu 

izpildei 2021. gadā: 
 

I. Apvienot maizes ražotājus un izejvielu piegādātājus, lai veicinātu maizes 

ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot biedru kopīgās 

problēmas un pārstāvot to kopīgās intereses valsts pārvaldes un citās 

institūcijās 
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1. Dalība Pārtikas rūpniecības nozaru ekspertu padomē (NEP) – metodiskā 

darba grupas izveide profesionālajās mācību iestādēs, sadarbībā ar LPUF 

sagatavots pārtikas nozares redzējums un ieteikumi IZM audzēkņu 

piesaistīšanā, sekmīgākai profesionālās izglītības norisei u.c., dalība 

PIKC stratēģiju novērtēšanā  

Gada jautājumi – jauniešu piesaistīšana pārtikas nozares profesionālās 

izglītības apgūšanai, jautājums par nozaru stratēģiskās attīstības plānu 

izglītības jomā, izglītības programmu un standartu izstrāde/aktualizēšana, 

jautājumi par darba vidē balstītu mācību norisi, augstākās izglītības 

uzlabošanas pasākumi 

2. Dalība sadarbības organizācijās LOSP un LPUF - ikmēneša pārstāvju un 

padomes sēžu ietvaros (Covid 19 pandēmijas laikā, saņemot informāciju 

vai attālināti) 

3.  Iesniegtas vēstules valsts institūcijās: VM, valdības vadītājam ar 

aicinājumu iekļaut maizes ražotājus vakcinācijas prioritāro grupu 

sarakstā, ZM - atbalstīt maizes ražošanas uzņēmumus Covid 19 

pandēmijas izraisīto seku likvidēšanā, kā arī strauji pieaugošo 

energoresursu cenu ietekmes mazināšanai maizes ražošanā 

4. Dalība ZM darba grupā ‘’Pārtikas marķējums’’ – aktuālā informācija ES 

Regulas Nr. 1169/2011 ietvaros par informācijas sniegšanu patērētājiem 

5. LMB uzņēmumi pievienojušies LPUF un Veselības ministrijas 

Sadarbības Memorandam – vienošanās uzņēmumiem turpināt brīvprātīgu 

pārtikas produktu sastāva uzlabošanu, viens no nozares darbības 

virzieniem sabiedrības veselības veicināšanā 

6. 2020. gada sākumā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar LPUF, plānoto 

2020. gada (vai atlikto uz 2021. gadu) maiznieku braucienu uz Puratos 

Garšas un inovācijas centru Spānijā, Gironā, varējām plānot kā mācību 

braucienu ar atbalstu 50-70% (atkarībā no uzņēmuma lieluma) ES 

projekta ietvaros, sagatavoti apmācību organizēšanas un norises 

dokumenti, diemžēl  COVID 19 pandēmijas izraisītajai krīzes situācijai 

Latvijā un visā pasaulē – apmācības tika pārceltas uz nenoteiktu laiku 

(līgums paredz apmācību norises laiku līdz 2023. gada beigām) 

7. Nolasītas lekcijas ‘’Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā’’ – 

SIA ‘’Saldus maiznieks’’, SIA ‘’Alta S’’ Alūksnes maizes ceptuvē, ZS 

‘’Ķelmēni’’  

8. Dalība kā ekspertam LLU ‘’Pārtikas produktu tehnoloģija otrā līmeņa 

profesionālās augstākās studiju programmas’’ studentu diplomprojektu 

aizstāvēšana 3. un 4. jūnijā  
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9. Saņemta Eiropas Komisijas atbilde un lēmums uz LMB iesniegumu par 

maznozīmīgu izmaiņu veikšanu pieteikumā par GTĪ produktu 

‘’Sklandrauši’’ 

10. 16.-17. jūnijā paplašinātā LMB valdes sēde, biedru saliedēšanas un 

maizes popularizēšanas pasākums - seminārs ‘’Pilngraudu produkti, 

norādes un to vērtība’’ Zemgalē, Abgunstes muižas telpās 

11. Informācijas sniegšana biedriem par pasākumiem, atbalstiem un 

ierobežojumiem COVID 19 krīzes situācijā  

12. Sniegtas konsultācijas (biedriem) un viedoklis (ZM) sekojošu nomatīvo 

aktu sakarā:  

a)par NA regulējumu bioloģiskās ražošanas uzsākšanai;  

b)par maltola izmantošanu pārtikas produktu ražošanā;  

c)par D vitamīna pievienošanu maizei - iespējas un NA regulējumi; 

d)sniegts viedoklis LPUF par NBS iepirkuma kritērijiem; 

e)par jodsāls lietošanu maizes ražošanā (atzinums LPUF, ZM,VM); 

f)komunikācija ar ZM atbildīgiem speciālistiem Publisko iepirkumu, tai 

skaitā – Zaļā publiskā iepirkuma sakarā, atbildod uz LMB biedru 

jautājumiem un iespēju robežās palīdzot problēmu risināšanā, 

g)par informācijas sniegšanu patērētājiem uz Maiznīca Flora iepakojuma 

(jauna produkta izstrāde) 

h)kopā ar KP izvērtēts AS ‘’Dobeles dzirnavnieks’’ (AS DDz) darījums 

par tirgus dalībnieku apvienošanos, AS DDz iegādājoties AS ‘’Rīgas 

dzirnavnieks’’ akcijas. 

 

II. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīves veidu uzturā lietojot maizi un 

maizes izstrādājumus: 
 

1. Sadarbība ar izdevniecību ‘’Saimnieks LV’’, rakstu publicēšana 2021. gada 

periodā - par maizi, maizes ražošanas uzņēmumiem, maizes veselīgumu, 

īpaši, rupjmaizi, tās vēsturi, vērtību un pielietojumu dažādu ēdienu 

gatavošanā  

2. Dalība fonda atvērtajai sabiedrībai ‘’Dots’’ Sarunu un diskusiju festivālā 

‘’Lampa’’ ar diskusiju ‘’Par Maizi. Par Maizi...Maizi!’’  20. augustā, Cēsīs.  

3. Ikgadējais pasākums XXI ‘’Jelgavas Piena, maizes un medus svētki – 2021’’ 

š.g. 28. augustā Jelgavā, Hercoga laukumā, LMB sadarbībā ar Jelgavas 

Amatu vidusskolas audzēkņiem un AS ‘’Dobeles dzirnavnieks’’, jauno 

maiznieku godināšana  

4. Dalība semināros sadarbībā ar biedrību ‘’Siera klubs’’ – Ogres, Kuldīgas, 

Kandavas un Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikumos, noorganizēts 
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konkurss ‘’Vēlās brokastis kopā ar ES Aizsargāto produktu reģistros 

iekļautajiem Latvijas produktiem’’ , seminārs Ogres tehnikumā ‘’Meistara 

dienas’’, popularizējot lauksaimniecības produktus Nacionālajā shēmā 

produktiem ar paaugstinātu kvalitāti ‘’Bordo un Zaļā karotīte’’ 

5. Dalība izstādē ‘’Riga Food 2021’’ Nacionālajā kopstendā, maiznieku 

ekspozīcijā ‘’Latvijas maize’’, piedalās SIA Dona, SIA Lāči, SIA Hanzas 

Maiznīca, SIA Saldus maiznieks, Priekules maiznīca, SIA Puratos Latvia’’ 

un SIA N.Bomja maiznīca ‘’Lielezers’’, ievērojot  drošības noteikumus 

Covid 19 vīrusa izraisītās pandēmijas dēļ 

6.  Publikācijas medijos (DB, AS ‘’Latvijas Mediji’’ – Latvijas Avīze, LV 

bizness, Dārzs un drava, LVRadio4, 2 u.c.)  

7. Izglītojoši materiāli, pasākumu vizualizācija un apraksti, video un foto 

montāžas par maizes ražošanu, maizniekiem, par maizes veselīgumu un 

pielietojumu LMB sociālajās vietnēs - FB, mājas lapā un Instagram. 
 

 

III. Sekmēt maiznieka amata attīstību un celt tā prestižu: 
 

1. Gada sākumā dalība projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide 

profesionālās izglītības attīstībai” eksāmenu satura izvērtēšana profesionālajā 

kvalifikācijā ’Maiznieks’’ un ‘’Maiznieka palīgs’’  

2. Darbs kopā ar VISC, LPUF Standarta ‘’Pārtikas produktu speciālists’’ 

izvērtēšanā un saskaņošanā  

3. Noorganizēts konkurss jaunajiem pārtikas speciālistiem ‘’Uzcep savu 

dzīvesprieka maizi’’, konkursa norise no 15. marta līdz 20. aprīlim ar 

aicinājumu piedalīties visiem Latvijas profesionālo izglītības   iestāžu 

audzēkņiem un jauniešiem/interesentiem vecumā no 17 - 23 gadiem, kuri vēlas 

izcept savu īpašo maizi 

4. 2. decembrī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā LMB kopā ar 

LPUF ES Klastera ietvaros (projekts „Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris”) 

noorganizēts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās 

meistarības konkurss ‘’Jaunais maiznieks 2020/2021’’, ar mērķi - veicināt 

audzēkņu profesionālās iemaņas, profesionālās apmācības motivāciju un radošo 

domāšanu inovāciju virzienā – attīstot un izveidojot inovatīvu pārtikas 

produktu: maizi mūsdienīgam patērētājam, stimulēt skolotāju profesionālo 

jaunradi un paplašināt sadarbību starp pārtikas rūpniecības uzņēmumiem un 

profesionālās izglītības iestādēm 
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5.  Dalība kā ekspertam (G.Duka) VSIC -ā, novērtējot un aktualizējot 2021.gada 

pārbaudes eksāmenu jautājumus kvalifikācijā ‘’Maizes un miltu izstrādājumu 

speciālists’’. 

 
 

IV. Saglabāt un nodot jaunajai paaudzei sentēvu maizes cepšanas tradīcijas 
 

1. LMB iniciatīvas par populāciju rudzu šķirnes Kaupo aizsardzību un 

iespējamo atbalstu graudu audzēšanā zemniekiem apspriešana ar ZM vadību 

un speciālistiem (pēc atbildes no ZM un EK jautājums atliks uz 2023. gadu) 

2. Sadarbībā ar asociāciju ‘’Lauku Ceļotājs’’ izveidots izzinošs materiāls - 

video/filmiņa par rudzu audzēšanu un maizes ražošanu ‘’Rudzu ceļš’’ – no 

grauda līdz galdam,  

3. Sadarbībā ar biedrību ‘’Siera klubs’’ un ZM atbalstu izveidots LV 

Nemateriālā kultūras mantojuma buklets par Eiropā aizsargātajiem 

produktiem shēmā ‘’Produkti ar Garantēti Tradicionālām īpatnībām’’ (t.sk. 

par Salināto rudzu rupjmaizi un Sklandraušiem)  

4. Dalība LLU PRT fakultātes organizētajā attālinātajā seminārā studējošiem ‘’ 

Maizes ražošanas nozares aktualitātes un attīstības tendences’’ (12. maijā) 

5. Sadarbība ar izdevniecību ‘’Saimnieks.lv’’ – 2021. gada garumā par 

maiznieka amata prestiža celšanu un popularizēšanu.  

 
LMB biedri: 

Uz doto brīdi LMB apvienojušies 14 maizes ražošanas uzņēmumi un 2 

maiznieku sadarbības partneri – SIA’’Puratos Latvia’’ un Orkla Group SIA 

‘’Lanordija’, kopā = 16 biedri 
 

 

 
Latvijas Maiznieku biedrības 

   Valdes priekšsēdētājs                         Kārlis Zemešs 

 

 

 

Sagatavoja:  

LMB izpilddirektore  

Gunta Duka 


